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Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y 
swydd hon, bûm yn ymweld â llawer o 
ysgolion ledled Cymru ac yn siarad 
gyda, ac yn gwrando ar, lawer o blant a 
phobl ifanc. Yn ystod yr ymweliadau 
hyn, dywedodd y plant fod angen sylw 
ar nifer o faterion, er eu bod wedi 
hysbysu’r oedolion perthnasol. Un o’r 
materion hyn oedd cyflwr toiledau 
ysgolion. Lleisiwyd pwysigrwydd y 
cyfleusterau hyn yn gyson.  
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Ar ôl gwrando ar farnau plant a phobl 
ifanc, penderfynais y dylai fy Swyddfa 
edrych yn agosach ar y sefyllfa 
bresennol. Gwnaethom hyn drwy 
edrych ar ddeddfwriaeth, arweiniad 
perthnasol, ac astudiaethau ymchwil 
amrywiol. Hefyd, bûm mewn cysylltiad 
uniongyrchol ag unigolion a sefydliadau. 
 
Er ei bod yn amlwg yn bwysig gwrando 
ar oedolion, teimlais ei bod yn 
bwysicach fyth i glywed gan blant a 
phobl ifanc yn uniongyrchol am eu 
profiadau. Gan gydnabod mai’r cwynion, 
yn hytrach na datganiadau o 
fodlonrwydd, a ddaw i’m sylw yn aml, 
penderfynais fod angen i ni gasglu 
tystiolaeth ehangach. 
 
Casglodd fy nhîm wybodaeth feintiol ac 
ansoddol o blant a phobl ifanc ledled 
Cymru, a chawsant drafodaethau 
defnyddiol gyda staff, llywodraethwyr, 
llunwyr polisi ac ymgyrchwyr yn y maes. 
Cafwyd cyfraniad gan Atebnôl, sef gr�p 
e-bost plant a phobl ifanc a reolir gan fy 
nhîm.  
 
Bu’n siomedig fod llawer o oedolion 
proffesiynol wedi mynegi’r farn mai 
mater o flaenoriaeth gymharol isel yw 
hwn. Byddaf yn dadlau â’r farn hon, ac 
yn gobeithio y bydd yr adroddiad hwn 
yn egluro bod y mater hwn yn hynod 
bwysig ac yn effeithio bob dydd ar les 

corfforol a seicolegol plant a phobl ifanc. 
Yn fwy na hynny, mae llawer o blant yn 
ystyried bod y diffyg blaenoriaeth a roir i’r 
adnoddau sylfaenol hyn yn arwydd o’r 
diffyg blaenoriaeth a roir iddynt yn y 
gymdeithas yn gyffredinol. 
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Yn aml, mae athrawon, llywodraethwyr ac 
oedolion eraill yn sôn am y diffyg parch y 
dengys rhai plant a phobl ifanc at eu 
hamgylchedd. Rwyf yn cwestiynu pa lefel 
o barch sy’n cael ei chyfleu at blant a 
phobl ifanc wrth ddisgwyl iddynt gynnal 
gweithrediadau preifat a phersonol yn yr 
amgylchedd dychrynllyd y soniodd llawer 
ohonynt amdano. 
 
Bwriad yr adroddiad hwn yw casglu 
meddyliau, teimladau a phrofiadau llawer 
o blant a phobl ifanc sydd yn ysgolion 
Cymru heddiw. Mae’n bwriadu gosod y 
cyd-destun polisi presennol yn syml ac yn 
gryno. Hefyd, mae’n archwilio 
goblygiadau canfyddiadau ymchwil ac 
astudiaethau eraill. Mae’n bwriadu 
cyflwyno trosolwg gwybodus o’r sefyllfa 
bresennol a chynnig argymhellion 
ymarferol ar flaenoriaethau ar gyfer 
gweithredu. 
 
Un o’r canfyddiadau pwysicaf yw nad yw 
cyflwr toiledau’r genedl yn wael i gyd. 
Mae’r ffaith bod rhai’n ddigonol – neu’n 
ardderchog, hyd yn oed – yn profi nad 
oes gwir esgus am y toiledau ysgol cas y 
byddaf yn clywed amdanynt mor 
rheolaidd. Dim ond cymryd cyfrifoldeb, ei 
wneud yn flaenoriaeth a chynnwys plant a 
phobl ifanc sydd angen. 
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Mae yna nifer o gyfreithiau sy’n 
berthnasol i gyfrifoldebau y rheiny sy’n 
rheoli’r holl agweddau ar adeiladau 
ysgol. Cafodd y cyfreithiau hyn eu creu 
i sicrhau iechyd a diogelwch y plant, y 
bobl ifanc ac eraill sy’n defnyddio’r 
adeiladau hynny, gan gynnwys 
defnyddio’r toiledau ysgol. 
�
�
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Mae’n hadeiladau ysgol yn amrywio o 
ran oedran, cynllun, maint, cyflwr a 
rheolaeth. Mae Llywodraeth Cynulliad 
Cymru yn cydnabod hyn. Yn ei 
gweledigaeth am ddyfodol y system 
addysg yng Nghymru, a amlinellir yn Y 
Wlad sy’n Dysgu1, cyfeirir yn benodol at 
roi sylw i rai o’r materion uchod drwy 
weithredu i: 
 
 ‘…sefydlu rhaglen gwariant cyfalaf 
gadarn i drawsnewid yr amgylchiadau 
yn ein hysgolion’. 
  
Amlinellir manylion y gwariant cyfalaf 
hwn yng Nghynllun Cymru Well i Gymru 
20012 lle ymrwymir i: 
 
‘Gynyddu’r cyllid yn sylweddol i 
adeiladau ysgol (£100m y flwyddyn am 
y tair blynedd nesaf) i sicrhau cynnydd i 
darged 2010 o gael yr holl adeiladau 
mewn cyflwr da.’ 
 
Mae ‘Adroddiad Interim y Pwyllgor 
Addysg a Dysgu Gydol Oes, Ysgol y 
Dyfodol3’ hefyd yn cydnabod 
pwysigrwydd cynllun adeiladau ysgolion 
a’r angen am welliannau yn y broses 

                                                 
1 Y Wlad sy’n Dysgu, CCC, 2001 
2 Cynllun Cymru Well, CCC 2001 
3 Adroddiad Interim Ysgol y Dyfodol, CCC 
2002 

hon i gyflawni ‘amgylchedd ysgogol a 
bywiog ar gyfer addysgu a dysgu.’ 
 
Fodd bynnag, ni chyfeirir yn benodol na’n 
fanwl at doiledau a chyfleusterau 
glanweithdra yn unrhyw un o’r dogfennau 
hyn; canolbwyntir yn bennaf ar y 
dosbarthiadau a’r mynedfeydd. 
 
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru eisoes 
wedi datgan ei chefnogaeth am ehangu’r 
cynllun yfed d�r yn yr ysgol. Ei bwriad yw 
sicrhau y bydd holl ysgolion Cymru’n 
darparu d�r yfed glân i’w disgyblion drwy 
gydol y diwrnod ysgol. 
 
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n 
cydnabod rôl ysgolion wrth hyrwyddo 
iechyd da, er enghraifft drwy fentrau 
Ysgol Iach. 
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Rheolaeth strategol yw rôl yr Awdurdod 
Addysg Lleol. Mae’r rhan fwyaf o ysgolion 
yn rheoli eu hunain gyda swyddogaethau 
penodol iawn yn gyfrifoldeb i’r AALl. 
 
Gellir dod o hyd i’w dyletswyddau, yn rai 
cyfreithiol a moesol, sy’n berthnasol i reoli 
toiledau ysgol, mewn darnau amrywiol o 
ddeddfwriaeth:   
 
• Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y 

Gwaith 19744 yn egluro 
dyletswyddau’r Awdurdod Lleol fel y 
cyflogwr, i sicrhau iechyd a diogelwch 
cyflogeion a’r rheiny nad ydynt yn 
gyflogedig h.y. disgyblion ac 
ymwelwyr.  

 
• Mae Rheoliadau Rheoli Iechyd a 

Diogelwch yn y Gwaith 19925 yn nodi 
dyletswyddau AALlau, fel rheolwyr 
strategol, i sicrhau bod ysgolion yn 
rheoli asesiadau risg yr adeiladau. 
Mae hefyd yn nodi eu dyletswydd i 
ystyried sut y rheolir mesurau iechyd 
a diogelwch yn holl ardaloedd 

                                                 
4 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 
5 Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y 
Gwaith 1992 
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adeiladau ac amgylchedd yr ysgol. 
Mae hyn yn cynnwys y modd y mae 
ysgolion yn trefnu, yn rheoli ac yn 
adolygu eu trefniadau iechyd a 
diogelwch.  

 
• Mae Rheoliadau Adeiladau (Ysgol) 

Addysg 19996 yn nodi nifer y 
toiledau a’r wrinalau y dylid eu 
darparu i nifer y disgyblion yn yr 
ysgol.                                                               
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Mae gan benaethiaid, athrawon a staff 
arall mewn ysgolion ddyletswydd dan 
Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y 
Gwaith 1974 i roi sylw i unrhyw faterion 
iechyd a diogelwch wrth iddynt godi 
neu pan fyddant yn ymwybodol ohonynt. 
Fel arfer, cyfrifoldeb y cyflogwr, h.y. yr 
AALl neu’r corff llywodraethol, yw 
sicrhau y gwneir hyn. 
 
Fodd bynnag, nid oes unrhyw gyfeiriad 
penodol at doiledau na chyfleusterau 
glanweithdra. 
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Mae rôl a chyfrifoldebau llywodraethwyr 
ysgol yn eang ac yn amrywiol ond gellir 
eu disgrifio fel arweinyddiaeth strategol.      
 
O fewn y rôl arweinyddiaeth honno, 
mae yna ddeddfwriaeth benodol sy’n 
nodi dyletswyddau corff llywodraethol yr 
ysgol wrth ystyried mater toiledau ysgol.        
 
Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol: 
 
• Mae Deddf Atebolrwydd 

Meddianwyr 19577 yn rhoi 
dyletswydd i feddiannwr adeilad, h.y. 
ysgol a llywodraethwyr, i ofalu’n 
rhesymol y bydd unrhyw ymwelydd 

                                                 
6 Rheoliadau Addysg (adeiladau ysgol) 
1999  
7 Deddf Atebolrwydd Meddianwyr 1957 

(gan gynnwys disgyblion) yn ddiogel 
tra yn yr adeiladau. 

 
• Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn y 

Gwaith 1974 hefyd yn berthnasol i 
gyrff llywodraethol ysgolion. Mewn 
gwirionedd, gall AALlau gymryd achos 
cyfreithiol yn eu herbyn os byddant yn 
methu yn eu dyletswydd dan y Ddeddf 
hon; ond nid oes unrhyw gyfeiriad 
penodol at doiledau.                      
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Mae Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros 
Ysgolion yn chwarae rôl bwysig wrth 
fonitro’r holl agweddau ar fywyd ysgol. Un 
o brif nodau’r Arolygiaeth yw cefnogi 
cyflawniad y safonau uchaf o addysgu a 
gofalu am y plant a’r bobl ifanc sy’n 
mynychu ysgol. 
 
Yn y Fframwaith Arolygu Ysgolion8, nodir 
cyfrifoldebau’r Arolygwyr yn glir. Yn y 
rhan a enwir Cod Ymddygiad i Arolygwyr,  
mae’n datgan bod gan Arolygwyr 
ddyletswydd i  
 
‘…weithredu er budd disgyblion yn yr 
ysgol’ ac i ‘…asesu’r dystiolaeth a 
ddarperir.’  
 
Rhan 5.4 – Iechyd a Diogelwch, dylai’r 
arolygiad edrych ar effeithiolrwydd  
 
‘...gweithdrefnau ysgolion ar gyfer 
hyrwyddo lles, iechyd a diogelwch eu 
ddisgyblion, gan gynnwys unrhyw faterion 
sy’n bygwth iechyd a diogelwch.’   
 
Mae Rhan 6 – Adeiladau (6.3) yn nodi 
dyletswydd yr arolygydd i gynnal 
arolygiad… 
 
‘…o’r holl adeiladau a chyfleusterau sydd 
ar gael, gan gynnwys cyflwr, golwg…’ bob 
ardal o fewn yr ysgol.  
 
Mae adroddiadau terfynol i’r ysgolion, ar 
ôl arolygiad, yn amlygu’r materion 
allweddol ar gyfer gweithredu a dylent 
gynnwys gwybodaeth am 
                                                 
8 Fframwaith Arolygu Ysgolion, Estyn  2000 
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‘... beidio â chydymffurfio â gofynion 
statudol lle y bo’r rhain … yn arbennig o 
arwyddocaol mewn perthynas â 
materion iechyd a diogelwch.’ 
 
Ar hyn o bryd, byddai Estyn yn disgwyl i 
ysgol roi sylw i’r materion a amlygir yn 
yr adroddiad. Fodd bynnag, nid yw’n 
orfodol i ysgolion gyflwyno na dangos 
unrhyw gynllun gweithredu iddynt; yn 
hytrach, byddai disgwyl iddynt gyfarfod 
â’r AALl i weithredu ar y materion hynny. 
Lle nodwyd ymateb mewn ysgol 
benodol, byddai Estyn yn ei archwilio ar 
ymweliad monitro ac os darganfyddir 
nad yw wedi cael sylw, byddai disgwyl 
i’r ysgol esbonio’r diffyg gweithredu.  
 
Ond – eto – nid oes cyfeiriad penodol at 
doiledau.  

 
�
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Yn ei dogfen Plant a Phobl Ifanc: 
Gweithredu’r Hawliau9, mae 
Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi 
amlinellu ei hymrwymiad i weithredu’r 
UNCRC: 
 
‘Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi 
mabwysiadu Confensiwn y CU ar 
Hawliau’r Plentyn fel sylfaen i’n holl 
waith dros blant a phobl ifanc yng 
Nghymru.’  
 
Mae’r Erthyglau canlynol yn arbennig o 
berthnasol wrth ystyried yr holl faterion 
sy’n berthnasol i doiledau ysgolion  
 
‘Bydd pleidiau gwladol yn sicrhau bod y 
sefydliadau, y gwasanaethau a’r 
cyfleusterau sy’n gyfrifol am warchod 
neu ofalu am blant yn cydymffurfio â’r 
safonau a sefydlwyd gan awdurdodau 

                                                 
9 Plant a Phobl Ifanc: Gweithredu’r Hawliau, 
LlCC 2004  

cymwys, yn enwedig ym meysydd iechyd 
a diogelwch’.  

Erthygl 3 
 
‘Mae gan blant yr hawl i ofal iechyd o 
ansawdd da ac i dd�r glân, bwyd 
maethlon ac amgylchedd glân er mwyn 
iddynt aros yn iach’.  

Erthygl 24 
 
‘Mae gan blant yr hawl i fynegi eu 
barnau’n rhydd ac i sicrhau bod eu 
barnau’n cael eu hystyried mewn unrhyw 
fater neu weithdrefn sy’n effeithio arnynt’.  

Erthygl 12 
 
�
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Dros y blynyddoedd, cynhaliwyd nifer o 
astudiaethau ac ymchwil i gyflwr toiledau 
ysgol (gweler Atodiad 2).  
 
Mae yna ganfyddiadau cyffredin, cyson 
mewn llawer ohonynt, hynny yw bod plant 
a phobl ifanc yn gorfod defnyddio 
cyfleusterau toiled eilradd yn ystod y 
diwrnod ysgol a bod hyn yn cael effaith 
negyddol ar eu hiechyd a’u datblygiad.  
Yn yr astudiaeth fwyaf diweddar gan Sue 
Vernon10 yn Newcastle ym mis Ionawr 
2003, canfuwyd problemau tebyg iawn.  
 
 
��������	
������������
 
Lansiwyd Ymgyrch Bog Standard11 yn y 
DU ym mis Ebrill 2003,  gydag arolwg 
cenedlaethol gyda phlant a phobl ifanc yn 
cael ei gynnal dros y misoedd dilynol. 
Mae hon yn fenter ar y cyd rhwng 
Canolfan Adnoddau a Gwybodaeth 
Enwresis (ERIC), Cynghorau Ysgol y DU 
a Chymdeithas Ymarferwyr Cymunedol 
ac Ymwelwyr Iechyd (CPHVA) ac, yn 
ddiweddar, Cymdeithas Toiledau Prydain.  
 

                                                 
10 Vernon S, Lundblad B, Hellstrom AL.  
Journal of Childcare, Health and Development 
2003; rhifyn 29:tud. 35-45 
11 
http://www.wateriscoolinschool.org.uk/toilet_c
ampaign.html 
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Mae’r pedwar corff hwn wedi ymuno i 
ymgyrchu dros welliannau i 
gyfleusterau toiledau a d�r yfed i 
ddisgyblion ysgol. Mae ganddynt 
bryderon gwirioneddol iawn am effaith 
ddifrifol cyflwr presennol toiledau ysgol 
ar iechyd plant a phobl ifanc. 
 
 
$� ���	������������
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(Bachgen, 7, Langstone) 
 
Mae’r ymchwil a gynhaliwyd dros sawl 
blwyddyn erbyn hyn (Atodiad 2) i 
weithredoedd ac arferion y bledren a’r 
coluddyn mewn babanod, plant ac 
oedolion yn dweud y canlynol wrthym:  
 
• Mae’n hanfodol derbyn digon o hylif 

er mwyn cynnal yr iechyd gorau 
posibl, yn enwedig plant  

• Mae derbyniad hylif isel wedi cael ei 
gysylltu ag amrywiaeth o broblemau 
iechyd mewn plant, yn enwedig  
clefydau ysgarthol fel rhwymedd 
neu gerrig yr arennau  

• Mae angen i blant ddefnyddio 
toiledau yn rheolaidd yn ystod y 
dydd i annog ysgarthiad llwyr  

• Mae Heintiad y Llwybr Wrinol (UTI) 
yn broblem gyffredin mewn 
plentyndod cynnar   

• Mae osgoi mynd i’r t� bach i 
ymgarthu yn cynyddu tebygolrwydd 
rhwymedd  

• Y ffordd orau i wagio’r bledren yw 
eistedd gan gefnogi’r cluniau a’r 
traed, a phlygu ymlaen ychydig. Os 
yw seddi t� bach yn annigonol 
neu’n frwnt mewn ysgolion, mae 
yna berygl gwirioneddol y bydd y 
plant sy’n eu defnyddio yn cyrcydu. 
Golyga hyn nad ydynt yn gwagio’u 

pledren neu goluddyn yn llwyr a’u bod 
yn cynyddu’r perygl o UTI  

• Nid atblygiad corfforol yn unig yw 
mynd i’r t� bach. Mae angen i’r 
amgylchedd cyfan fod yn gysurus er 
mwyn ymlacio a chaniatáu i’r 
prosesau corfforol a seicolegol cywir 
ddigwydd   

• Dengys ymchwil fod cynifer ag un o 
bob wyth merch yn dechrau ei 
misglwyf tra yn yr ysgol gynradd.  
Mae darpariaeth annigonol y 
cyfleusterau i ddosbarthu a gwaredu 
tyweli misglwyf yn tanseilio’u 
preifatrwydd yn ddifrifol a gallai 
effeithio’n negyddol ar eu 
hunanddelwedd a’u hunanbarch.  

 
Nid oes unrhyw amheuaeth y bydd angen  
rhai plant i ddefnyddio’r t� bach a’u  
hamharodrwydd i wneud hynny yn  
effeithio o leiaf ar eu cysur corfforol tymor  
byr. Bydd hefyd yn ffactor yn eu gallu i  
ganolbwyntio a lefel eu hanniddigrwydd 
cyffredinol yn ystod y dydd. 
 
 
�������������
�����
 
Mae ymchwil yn dangos y nodwyd 
toiledau ysgol fel ardaloedd lle gall 
unigolion ddal heintiau neu glefydau 
penodol. Gwneir hyn mewn nifer o ffyrdd 
– trwy seddi t� bach, dolennau tsiaen, 
tapiau d�r, tapiau yfed neu ffynhonnau, 
sebon a dosbarthwyr eraill. Mae’r heintiau 
hyn yn cynnwys rhai difrifol iawn fel 
Hepatitis A a nifer o heintiau stumog-
berfeddol. Lle y mae cyfleusterau ar gyfer 
golchi a sychu dwylo o safon wael, neu lle 
nad ydynt ar gael hyd yn oed, mae 
tebygolrwydd trosglwyddiad wedyn yn 
ymestyn drwy’r ysgol a thu hwnt.  
 
��
��������
 
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi 
amlinellu ei hymrwymiad i hyrwyddo 
ymglymiad a chyfranogiad ystyrlon plant a 
phobl ifanc. Yn Gweithredu’r Hawliau, 
nodir:  
 
‘Rydym eisiau gwrando ar blant a phobl 
ifanc eu hunain… Rydym yn sefydlu 
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trefniadau i glywed lleisiau plant a phobl 
ifanc ar dair lefel – yn genedlaethol, yn 
lleol ac mewn ysgolion.’ 
 
Mae hyn yn cynnwys y cynigion ar gyfer 
sefydlu cynghorau ysgol disgyblion12 
ym mhob ysgol yng Nghymru. Mae 
Fforymau Ieuenctid hefyd wedi’u 
sefydlu mewn llawer o ardaloedd 
Awdurdod Lleol.  
 
Mae’r strwythurau hyn yn cael eu 
datblygu i sicrhau cyfranogiad plant 
wrth wneud penderfyniadau o fewn eu 
hysgolion ac yn eu hardaloedd. Yn 
ymarferol, golyga hyn y dylent gymryd 
rhan mewn materion sy’n ymddangos 
yn ddinod fel adnoddau t� bach, i 
strategaethau ar gyfer datblygiad 
economaidd. 
 

                                                 
12 Plant a phobl ifanc: Gweithredu'r 
Hawliau, LlCC, 2004  
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Ym mis Mai 2002, lansiodd 
Comisiynydd Plant Cymru arolwg o 
brofiadau a barn plant a phobl ifanc. 
Llenwyd holiaduron yr arolwg gan 708 o 
blant a phobl ifanc (gweler Atodiad 1).  
Roedd 69% oginynt yn ddisgyblion 
ysgol gynradd, a 31% o ysgolion eilradd.  
Yn gyfan gwbl roedd 59% o ymatebwyr 
yn fenywaidd, a 41% yn wrywaidd. 
 
Yn dilyn casglu gwybodaeth cychwynol 
yn ystod gwyliau a gweithgareddau, 
nodwyd bylchau mewn ardaloedd 
daearyddol ac yna anfonwyd holiaduron 
at ysgolion yr ardaloedd hynny. Bu 
plant a phobl ifanc o 22 ardal Awdurdod 
Lleol yng Nghymru yn cymryd rhan. 
Llenwodd unigolion yr holiaduron mewn 
lleoliadau ar draws Cymru – clybiau 
ieuenctid, prosiectau plant a phobl ifanc, 
gwyliau ac mewn lleoliadau preswyl. 
 
Roedd un rhan o’r holiadur yn caniatáu 
plant a phobl ifanc i roi eu sylwadau eu 
hunain, a llenwodd nifer sylweddol y 
rhan hon. Teimlwyd bod hyn yn 
atgyfnerthu cryfder teimlad llawer 
ynghylch yr agwedd hon ar fywyd ysgol.  
 
Cynlluniwyd yr arolwg i roi cipolwg o 
gyflwr toiledau ysgol y wlad: i nodi 
cyfleusterau da yn ogystal â rhai gwael.  
Hefyd, caniataodd yr arolwg i ni gasglu 
gwybodaeth am safbwyntiau gwahanol 
ddisgyblion, gan nad oedd pob ymateb 
o’r un ysgol neu awdurdod lleol yn 
mynegi’r un farn.  
 
 
���*����������������������
������
��	�
 
C1 – A ydych yn hapus gyda’r 
toiledau yn eich ysgol chi?  
 
 

� ����������	�����������������������!��
 ��������	��������������	���������	��
	����	�������!�� ���������	�������
�����������	��	���������������
������
�"��������������	�������������	���	����!�
#������������������������������	�������
������	�����!��#�����������������������
���������	�	�	��������������������	�
���	!��

(Bachgen, 6, Casnewydd) 
 
�$����	�����������	��������	���	���
����������������������������������
�����������������������������	����	���

(Merch, 12, Abertawe) 
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C2 – A yw’r drysau i gyd yn cau ac 
yn cloi’n gywir?  
 
 
� �������������	���!�
���������
������������������%����	���������	�
�������	����	�!�
������������������
����������	���������&��
�"��������������	���	����!�#������
�������������	�������������������	�
�������������	������	����!�$����	�������
���������	������������&��

(Merch, 7, Pontnewydd) 
 
Dywedodd llawer o blant nad oedd 
cloeon ar ddrysau’r toiledau a bod y 
cloeon sydd yno’n aml yn annigonol.  
Mewn un ysgol, soniodd plant am y 
ffaith fod y cloeon ar y tu allan!  
 
Yn ogystal â hyn, nododd llawer fod y 
bylchau ar ben uchaf neu ar waelod y 
ciwbiclau yn rhy isel neu’n rhy uchel, 
sy’n golygu bod plant eraill yn aml yn 
eu poenydio drwy edrych dros y drws 
neu daflu neu ollwng pethau arnynt 
tra’u bod i mewn yno.  
 
����������������������������������
�%����	�����������	�������	����
������%�����
�'�����������������������	������������
���������	������������	�����������������

(Merch, 9, Cwmbrân)  
 

�
�
�������	���������	�����

 
C4 – A ydych chi’n credu bod y 
toiledau’n lân?  
 
��"������������������������������
���������	���������	�	���������	���
������������������

(Merch, 12, Abertawe)  
 

 
Soniodd llawer am graffiti. Sylwyd  hefyd 
ar gyflwr gwael addurniad; soniwyd am 
baent yn dod oddi ar waliau a chyflwr y 
lloriau, a oedd yn aml yn llithrig, yn wlyb 
ac yn frwnt.  
 
� ��������������������	���(��������
�%�����������
�"�������������	����������'����������	�
���������������	��

(Bachgen, 11, Caerdydd) 
 
 
Cyfeiriwyd hefyd at drefniadau glanhau, 
neu eu diffyg yn hytrach, a’r ffaith na 
wneir hyn yn gywir yn benodol.  Nododd 
llawer yr arogl ofnadwy a dweud mai 
dyma oedd un o’r rhesymau allweddol 
pam na fyddent yn eu defnyddio.  
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C5 – A yw’r toiledau’n arogli’n 
ddymunol?  
 
�����������	��������������	�����
����	������	������	���������
�������������������	��������
�#���������������	��������)�����������
����������	������������	�������	��������
����������	���������	���	�	����

(Merch, 13, Abertawe) 
 
 
��� �����
 
�*��������������������	���	����
������������	����������������
�	��������������������	�����
�����	�����������
�*�������������������������	���
�������������������	�������������	���
��������������������	��		������������	�
����

(Merch, 11, Llandegfan, Sir Fôn) 
 
Roedd rhai pobl ifanc yn defnyddio’r 
toiledau i ysmygu ac roedd llawer o rai 
eraill eisiau i hyn ddod i ben. Rhoddwyd 
hyn fel rheswm pam nad oedd rhai 
plant yn fodlon defnyddio’r toiledau. 
 
�"��������������	����������������	��
��������������������������

 (Merch, 12, Sir Benfro)  
 
 
,�����������
 
Nododd llawer o blant y fandaliaeth 
barhaus o gloeon, tsieiniau a sinciau ac 
ati gan leiafrif o ddisgyblion eraill. Hefyd, 
daeth yn amlwg o’u sylwadau nad yw’r 
digwyddiadau hyn yn aml yn cael sylw 
am gyfnod hir. 
 
 
,
��������
 
Amlygodd nifer fawr o blant 
amgylchiadau na fyddai llawer o 
oedolion yn eu goddef. 

 
� ���������������������������	�	��
�����������	����������������������
����������	���%��	�������������!���
�"�������������	����������������������	�
�����������	����������������������������	!��

(Merch, 8, Cwmbrân) 

 
• Nid oedd tsieiniau’n tynnu d�r neu 

roeddent wedi torri.  
• Roedd seddi t� bach wedi torri neu ar 

goll.  
• Roedd sinciau wedi cracio neu dorri; 

nid oedd tapiau’n rhoi d�r poeth, na 
d�r oer mewn rhai achosion. Mewn 
un ysgol, nododd un disgybl ysgol fod 
y d�r yn rhy boeth i’w ddefnyddio.  

• Soniwyd hefyd am dapiau a oedd yn 
anodd i rai plant eu defnyddio.  

 
 
��
�������������������	���
������
 
C7 – A ydych chi’n gallu golchi’ch  
dwylo yn nhoiledau’r ysgol?  
 
Ni ddarparwyd sebon, neu edrychai neu 
aroglai’n ofnadwy. Ni chadwyd 
dosbarthwyr, os oedd rhai ar gael, yn 
llawn. 
 
Lle’r oedd sychwyr, nid oeddent yn 
gweithio yn aml neu’n chwythu aer oer.  
Soniwyd hefyd am ddiffyg tywelion papur.  
 
�+�����	���	��������	������!��,����
��������	���	����	��
�-����������	�������������	��������!�
#�������������	����	��

(Bachgen, 14, Abertawe) 
 
 
-�������!����������������
 
�$��������	�����	������������������
�������
�"�������	�����������	����������������	�
�	�����������������������

 (Merch, 6, Casnewydd) 
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Roedd y tsieiniau neu’r mecanweithiau 
tynnu d�r yn rhy uchel. 
 
Roedd maint y toiledau eu hunain yn 
rhy fach, ac yn aml, roedd sinciau’n rhy 
uchel neu’n rhy isel ac nid oedd digon 
ohonynt. 
 
 
���	����
 
Soniodd bechgyn a merched am ddiffyg 
drychau yn yr arolwg. 
 
�.��	��������������	�����������
�"����	��	���������	����	������������

(Bachgen, 16, Croesoswallt) 
 
�

�����
���
 
Dywedodd nifer sylweddol mai un tap 
neu ffynnon yn ardal y t� bach yn unig 
oedd ganddynt i dd�r yfed yn ystod y 
dydd. 
 
Soniodd nifer o blant y byddent yn hoffi 
gweld y ffynhonnau d�r yn cael eu 
symud o’r toiledau. Mewn rhai achosion, 
cyfeiriwyd at eu cyflwr budr difrifol. 
Dywedodd un plentyn 
 
� ������	��	�����	��	�������������
�����������	�������	��!��
�"��������		�	�������	���	������������
�	����������������	�!��

(Merch, 11, Cwmbrân) 
 
 
-������������������������
 
C6 – Ydych chi’n gallu mynd i’r t� 
bach yn ystod gwersi?  
 
Dywedodd plant eraill eu bod eisiau 
gallu yfed o’r tapiau’n fwy aml.  
Mae’r disgwyliad hwn yn debygol o fod 
yn seiliedig ar eu profiad. Fodd bynnag, 
rydym o’r farn nad yw’n ddymunol na’n 
dderbyniol lleoli ffynonellau d�r yfed 
mewn ardaloedd t� bach.  

 
 
���������������������
 
Cyfeiriwyd at ddiffyg biniau sbwriel yn y 
toiledau.  
 
C3 – A oes papur t� bach ar gael bob 
amser?  
 
� ���������������������	�������!��
������������������������������!��

(Bachgen, 9, Cwmbrân) 
 
Cafwyd rhai sylwadau diddorol am bapur 
t� bach: mae rhai ysgolion yn dal i 
ddefnyddio ‘papur trasio’. Mewn un ysgol, 
nododd un plentyn fod y merched yn cael 
papur meddal a’r bechgyn yn cael papur 
caled. 
 
� ��������	��������������
�#�����������������������

 (Bachgen, 6, Casnewydd) 
 
Yn aml, nid oedd unrhyw bapur yn y 
ciwbiclau, neu ddim digon, neu byddai 
rhai plant yn ei ddefnyddio i lenwi’r 
toiledau neu ei gnoi a’i boeri allan ar y 
nenfwd neu’r llawr.  
 
 
$���������������
 
Nododd llawer o ferched yr hoffent 
gyflenwyr tamponau a thyweli misglwyf yn 
y toiledau. 
 
Mae’n rhaid i’r ddarpariaeth hon fod ar 
gael ar ryw ffurf mewn ysgolion cynradd 
hefyd gan fod tystiolaeth ar gael sy’n 
dangos bod merched yn dechrau cael 
misglwyf yn ieuengach nag yn flaenorol. 
Bydd hefyd angen darparu cyfleusterau i 
waredu cynnyrch misglwyf wedi’u 
defnyddio.   
 
Mae’n rhaid trefnu cyfleusterau a 
darpariaeth mewn modd a fydd yn sicrhau 
mynediad hawdd, preifatrwydd a safonau 
uwch o hylendid nag sy’n bodoli ar hyn o 
bryd.  
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C8 – A ydy bwlio’n broblem yn eich 
toiledau ysgol?  
 
Gan ddibynnu ar leoliad y toiledau yn yr 
adeilad, roedd amgyffrediad ei bod yn 
ardal anniogel bosibl o’r ysgol. 
Mynegwyd gwir bryderon y byddent yn 
agored i niwed gan fwlio yno allan o 
olwg staff yr ysgol a disgyblion eraill.  
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Mae ymatebion yr arolwg yn rhoi’r 
darlun canlynol i ni:  
   
• Roedd mwyafrif y plant a’r bobl 

ifanc a ymatebodd (61%) yn 
anhapus mewn rhyw ffordd am 
gyflwr y toiledau yn eu hysgolion.  

 
• Roedd rhaid i blant a phobl ifanc 

ddioddef diffyg preifatrwydd wrth 
ddefnyddio’r toiledau, gyda 45% yn 
dweud nod oeddent yn gallu cloi'r 
drysau'n iawn. Roedd hyn 
oherwydd cynllun a lleoliad y 
toiledau yn yr adeilad a chloeon 
annigonol ar y drysau.  

 
• Yn achos o leiaf 20% o ymatebwyr, 

roedd darpariaeth annigonol o 
bapur t� bach, sebon, tywelion a 
chyfleusterau sychu eraill, neu 
fynediad annigonol iddynt, yn atal 
llawer rhag eu defnyddio. Mae hyn 
hefyd yn effeithio ar ddatblygiad 
arferion cadarnhaol o ran 
glanweithdra personol. 

 
• Mae safon glanweithdra’n 

anfoddhaol yn aml, gyda dim ond 
20% o ymatebwyr yn dweud bod 
toiledau eu hysgolion yn lan. 

 
• Gallai’r rhwystrau rhag mynediad i 

doiledau’r ysgol achosi problemau 
iechyd i blant. Dywed 35% o 
ymatebwyr ei fod yn anodd cael 
canitad i fynd i'r toiled yn ystod 
gwersi. 

 
O ystyried yr holl ffeithiau uchod, mae’n 
amlwg y caiff plant a phobl ifanc 
anawsterau mawr wrth geisio 
ymgymryd â gweithred gorfforol naturiol 
a hanfodol.  
 
 
$����������$	���.�'����������
 
Nododd ymatebion yr arolwg terfynol rai 
ysgolion sy’n rheoli’r agwedd hon ar 
amgylchedd yr ysgol yn effeithiol.  
 

Mae’r astudiaeth achos ganlynol yn 
dangos un enghraifft o’r modd y 
gwrandawyd ar blant a’u cynnwys mewn 
atebion creadigol i wella cyflwr eu 
toiledau ysgol. 
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1  Confensiwn y Cenhedloedd Unedig 

ar Hawliau’r Plentyn. 
Mae canfyddiadau ein harolwg a’r 
ymchwil a archwiliwyd gennym yn 
nodi achosion sy’n peri pryder 
difrifol am danseilio hawliau plant a 
phobl ifanc drwy ddiffyg 
cyfleusterau glanweithdra yn eu 
hysgolion.                                   

 
2  Mae’n ymddangos nad yw oedolion 

yn edrych ar y mater hwn, na’i 
ddeall o safbwynt ac anghenion y 
plentyn. 

 
3  Rydym yn canfod y gallai fod 

effeithiau iechyd tymor hir a thymor 
byr difrifol i blant sy’n defnyddio 
cyfleusterau t� bach ysgol is-
safonol.  

 
4  Rydym yn rhagweld y bydd rhai 

ysgolion yn gweld bod angen 
gwelliannau ar unwaith i 
gydymffurfio â Rheoliadau Iechyd a 
Diogelwch. 

 
5  Mynegodd plant a phobl ifanc gwir 

ofn a theimladau o ddiflastod a 
phryder o ran gorfod defnyddio 
toiledau a chyfleusterau is-safonol.      

 
6  Cyfeiriodd plant a phobl ifanc yn yr 

arolwg at y ffaith fod rhai plant eraill 
yn gyfrifol am fandaliaeth, ysmygu a 
bwlio yn yr ardaloedd t� bach. Fel y 
mae'r astudiaeth achos isod yn 
dangos, wrth gynnwys disgyblion a 
chodi safonau’n ddramatig, y bydd y 
lleiafrif sy’n dewis ‘loetran’ yn y 
toiledau, neu weithredu’r unrhyw rai 
o’r uchod yno, yn newid eu 
hagwedd a’u hymddygiad yn gyflym 
iawn.  

 
7  Amgylchedd yr ysgol gyfan a’r sawl 

sy’n byw ynddo sy’n creu’r 
amgylchiadau gorau ar gyfer dysgu.  

 
8  Rhaid hyrwyddo’r cynllun yfed d�r 

yn yr ysgol law yn llaw â rhoi sylw i 
faterion mynediad i doiledau a 

safonau toiledau i blant, oherwydd 
dylent fod yn defnyddio’r t� bach yn 
fwy aml neu’n fwy rheolaidd wrth yfed 
mwy o dd�r.  

 
9  Mae’n ymddangos nad oes unrhyw 

ymagwedd strategol at wella safonau 
toiledau ysgol sy’n cynnwys 
disgyblion, ysgolion a llywodraethwyr, 
AALl, Estyn, Awdurdod Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch, LlCC a 
Llywodraeth y DU.  

 
 
$���� �������
 
• Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru 

gynorthwyo pob ysgol, a’u cyrff 
llywodraethol cysylltiedig, i gynnal 
archwiliad o gyflwr presennol toiledau 
ysgol o fewn y 12 mis nesaf.  

 
• Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru 

ymgynghori â chyrff perthnasol 
(AALlau, Awdurdod Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch a chyrff ymgyrchu 
fel Bog Standard) a chyda phlant a 
phobl ifanc, er mwyn llunio proses 
archwilio sy’n seiliedig ar reoliadau 
Iechyd a Diogelwch, ymchwil iechyd 
a’r holl ddeddfwriaeth berthnasol. 
Mae’n rhaid i strwythur a chynnwys yr 
archwiliad ganolbwyntio ar blant i 
sicrhau ymgorffori cwestiynau a 
phryderon plant.  

 
• At ddibenion yr archwiliad toiledau 

ysgol hwn, dylid ailarchwilio trothwy 
presennol y ddarpariaeth, fel a 
amlinellir yn arweiniad Iechyd a 
Diogelwch, er mwyn symud i ffwrdd o 
ddehongliad llythrennol i un ehangach 
sy’n cynnwys yr angen i ddarparu ar 
gyfer lles seicolegol a chorfforol y 
plant sy’n eu defnyddio. 

 
• Dylai ysgolion a’u cyrff llywodraethol 

cysylltiedig sicrhau eu bod yn 
cynnwys plant a phobl ifanc (h.y. 
disgyblion) yn greadigol wrth gynnal 
yr archwiliad. 

 
• Ar ôl yr archwiliad, bydd ysgolion a’u 

cyrff llywodraethol, gyda chyfraniad 
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gan ddisgyblion, yn datblygu cynllun 
gweithredu i wella cyflwr eu toiledau 
ysgol. Bydd angen i’r cynllun hwn 
nodi unrhyw oblygiadau adnoddau.   

 
• Dylai pob ysgol gweithio gyda’r 

AALl i gynnal y gwaith a nodir yn y 
cynllun, gan ei gysylltu â’r rhaglen 
gwario cyfalaf tymor hwy i 
drawsffurfio cyflwr eu hysgol.   

 
• Mae angen adolygu rôl Estyn a’r 

Fframwaith Arolygu Ysgolion yng 
ngoleuni’r adroddiad hwn er mwyn 

cadarnhau eu rôl wrth arolygu 
toiledau ysgol.  

 
• Rydym yn argymell bod Llywodraeth 

Cynulliad Cymru yn myfyrio ar y 
materion a ddysgwyd o’r Adroddiad 
hwn a’r broses archwilio uchod, a 
sicrhau bod cynlluniau yn y dyfodol ar 
gyfer gwelliannau mawr i ysgolion yn 
rhoi proffil amlwg i doiledau ysgol a 
phwysigrwydd cynllun a lleoliad y 
cyfleusterau hyn. Bydd hyn yn 
cynnwys datblygu arweiniad a chyfres 
glir o safonau ar gyfer gwella a 
monitro toiledau ysgol.
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